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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 

anuală a creșterii pentru 2018 

(2017/2226(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolul 121 alineatul (2) și articolele 136 și 148, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 

coordonarea politicilor economice1, 

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 

cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro3, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 

aplicării procedurii deficitului excesiv4, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice5, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 

în zona euro6, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor 

excesive ale statelor membre din zona euro7, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 

                                                 
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 12. 
2 JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 33. 
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 25. 
6 JO L 306, 23.11.2011, p. 1. 
7 JO L 140, 27.5.2013, p. 11. 
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grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară1, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 25-26 martie 2010 și 17 iunie 

2010, precum și Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind 

orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii 

Europene2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 

1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 privind utilizarea optimă a 

flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere 

(COM(2015)0012), 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de 

guvernanță economică: bilanț și provocări4; 

– având în vedere raportul intitulat „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei” 

(„Raportul celor cinci președinți”), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015 privind măsurile care 

trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare 

(COM(2015)0600), 

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei din toamna anului 2017, 

– având în vedere studiile și analizele aprofundate ale coordonării politicilor economice 

din zona euro, efectuate în cadrul semestrului european și destinate Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare (noiembrie 2015), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2015 privind analiza anuală a 

creșterii pentru 2016 (COM(2015)0690), Raportul privind mecanismul de alertă 2016 

(COM(2015)0691) și Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă 

(COM(2015)0700), 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-

2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 

                                                 
1 JO L 140, 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 192, 18.7.2015, p. 27. 
3 JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
4 JO C 407, 4.11.2016, p. 105. 
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(COM(2015)0701), 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la finalizarea uniunii 

economice și monetare a Europei1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro, 

– având în vedere dezbaterea cu reprezentanții parlamentelor naționale privind prioritățile 

semestrului european 2018, 

– având în vedere dezbaterea cu Comisia din cadrul Parlamentului European referitoare la 

pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii pentru 2018, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 

Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen (A8-0000/2018), 

A. întrucât, potrivit previziunilor Comisiei, se preconizează că creșterea economiei 

europene va continua, deși ritmul creării de locuri de muncă și al creșterii puterii de 

cumpărare a gospodăriilor își va pierde ușor din elan în următorii doi ani, creșterea 

urmând să ajungă la 2,3 % anul acesta în UE și urmând apoi să scadă ușor la 2,1 % în 

2018 și la 1,9 % în 2019;  

B. întrucât se preconizează că ritmul de creștere al consumului privat va scădea ușor anul 

viitor, înainte de a se atenua în 2019, ca urmare a unei inflații mai mari comparativ cu 

anul trecut, care afectează puterea de cumpărare a gospodăriilor, iar acest efect va fi 

atenuat doar parțial prin scăderea economiilor private; 

C. întrucât Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a asigurat un sprijin 

important pentru investițiile din UE, pe lângă fondurile structurale și de investiții 

europene, iar, în același timp, orientarea economiilor către titlurile de capital a dus la 

scăderea veniturilor și a furnizat mai puține stimulente pentru investiții; 

D. întrucât se preconizează că crearea de locuri de muncă va continua, în timp ce unii 

indicatori ai pieței muncii și nivelul relativ ridicat al muncii cu fracțiune de normă 

„involuntare” sugerează că există dificultăți persistente pe piața muncii care agravează 

inegalitățile; 

E. întrucât atât rata ocupării forței de muncă, cât și rata șomajului sunt în continuare mai 

ridicate decât în 2008; întrucât șomajul ascuns (șomeri dispuși să lucreze, dar care nu își 

caută în mod activ un loc de muncă) s-a situat la 20 % în 2016; 

F. întrucât evitarea sarcinilor fiscale, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă au 

cauzat pierderea unor venituri potențiale în valoare de miliarde de euro pentru finanțele 

publice ale mai multor state membre și au fost în avantajul marilor corporații, 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0469. 
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1. ia act de publicarea pachetului privind analiza anuală a creșterii (AAC) pe 2018 și de 

mixul de politici propus constând în investiții, reforme structurale și consolidare fiscală, 

prezentat drept o modalitate de a favoriza și mai mult niveluri de creștere mai mari și de 

a consolida redresarea în Europa și convergența ascendentă; 

2. subliniază, cu toate acestea, problema structurală persistentă a creșterii insuficiente a 

producției potențiale și a productivității, alături de nivelul prea scăzut al investițiilor și 

al salariilor, care generează inegalități sociale persistente; 

3. subliniază importanța unei creșteri salariale la nivel european, pentru a stimula 

consumul privat ca principal motor al creșterii; atrage atenția că este necesar să se 

acorde atenție interacțiunii dintre politicile monetare, fiscale și de venituri (inclusiv 

evoluția salariilor și profitului), mai degrabă decât pe chestiunile fiscale;  

4. salută îmbunătățirea situației din domeniul finanțelor publice, în special reducerea 

treptată a raportului datorie/PIB în UE și zona euro, precum și scăderea deficitelor 

bugetare globale; reamintește că, în timp ce multe state membre dispun de pârghii 

fiscale limitate pentru a implementa reforme structurale sustenabile și favorabile 

creșterii, unele state membre au în continuare surplusuri considerabile care ar trebui 

utilizate pentru susținerea investițiilor și a creșterii pe întreg teritoriul UE; 

5. reamintește importanța investițiilor publice pentru stimularea și favorizarea investițiilor 

în UE; consideră că mixul de politici propus în AAC 2018 ar trebui dezvoltat și mai 

mult pentru a atenua actuala scădere a investițiilor publice din UE; subliniază că această 

scădere afectează și autoritățile locale și regionale, amenințându-le capacitatea de a 

furniza servicii publice de calitate; 

6. solicită o revizuire a standardelor de contabilitate (Sistemul european de conturi 

naționale și regionale, SEC 2010), pentru a asigura o depreciere a investițiilor pe o 

perioadă mai lungă, care ar permite restabilirea marjelor bugetare și realizarea unor 

proiecte de infrastructură; 

7. subliniază că semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să 

îndeplinească obiectivele stabilite în Pilonul drepturilor sociale; 

8. insistă că este necesar ca, în cadrul semestrului european, să se elaboreze o strategie 

cuprinzătoare de susținere a investițiilor care să consolideze durabilitatea mediului; 

invită Comisia, în acest sens, să demonstreze cum se reflectă declarația sa, potrivit 

căreia „ODD sunt acum pe deplin integrate în semestru” [Comunicarea Comisiei din 22 

mai 2017, COM(2017)0500], în Analiza anuală a creșterii pe 2018 și în ciclul următor 

al semestrului;  

9. salută faptul că AAC 2018 recunoaște nevoia de sisteme fiscale eficiente și echitabile 

pentru a asigura finanțe sustenabile și a inversa actuala tendință de reducere a 

impozitării veniturilor din capital; sprijină inițiativele Comisiei vizând o mai mare 

transparență, un sistem de TVA reformat și o bază fiscală consolidată comună a 

societăților;  

10. regretă că poziția fiscală global neutră propusă în recomandările pentru zona euro, în 

ciuda faptului că preconizează că poziția fiscală va fi ușor expansionistă într-un număr 
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de state membre în 2018, nu pare să sprijine pe deplin consolidarea creșterii economice 

și a creării de locuri de muncă; 

11. insistă asupra unui efort comun pentru a aduce cheltuielile cu C&D din zona euro mai 

aproape de țintele EU2020; solicită politici adecvate și investiții pentru a asigura 

accesul egal la învățământul superior și la formare; 

12. reamintește că rolul statelor membre este să garanteze accesul la educație și formare de 

calitate; 

13. invită Comisia și statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a ajuta refugiații să 

se stabilească și să se integreze, să anticipeze din timp cerințele pentru facilitarea 

tranziției lor ușoare către piața muncii, precum și să asigure că serviciile publice dispun 

de resurse suficiente; subliniază că partenerii sociali ar trebui să joace un rol 

fundamental în facilitarea integrării migranților și în prevenirea abuzurilor suferite de 

aceștia la locul de muncă; 

14. este de părere că instrumentele disponibile nu sunt deocamdată la înălțimea misiunii 

vizând soluționarea integrală a problemelor ciclice și structurale ale UE, în special 

necesitatea consolidării creșterii incluzive și productivității, stimularea creării de locuri 

de muncă, promovarea convergenței, sprijinirea investițiilor sustenabile și îmbunătățirea 

rezilienței în fața șocurilor; 

15. subliniază că o capacitate fiscală – în plus față de capacitățile existente și nu prin 

realocări care ar submina rolul vital jucat în prezent de fondurile structurale și de 

politica de coeziune – reprezintă un instrument necesar pentru creșterea stimulentelor 

pentru convergență și pentru a face față șocurilor economice asimetrice sau simetrice; 

16. este preocupat de faptul că decalajele și discriminările de pe piața muncii rămân 

considerabile în toată Uniunea Europeană, contribuind la diferențe în materie de 

remunerație, pensie, participare la luarea deciziilor și venituri între bărbați și femei; 

subliniază că este important să se mențină standarde înalte în ceea ce privește calitatea 

locurilor de muncă propuse; 

17. solicită finalizarea uniunii bancare, inclusiv un sistem european credibil de asigurare a 

depozitelor și un mecanism comun de sprijin bugetar; 

18. subliniază importanța unui proces al semestrului european îmbunătățit, inclusiv 

oficializarea orientării bugetare agregate a zonei euro ca instrument-cheie pentru 

elaborarea și implementarea politicilor în întreaga UEM; solicită o reformă extinsă a 

Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), pentru a-i îmbunătăți flexibilitatea, a 

încorpora tratamentul diferențiat al investițiilor și a introduce conceptul de orientare 

fiscală agregată; 

19. subliniază că orice pas suplimentar înspre aprofundarea UEM trebuie să fie însoțit de 

controale democratice consolidate; insistă că, în acest scop, rolul Parlamentului 

European și al parlamentelor naționale trebuie întărit; solicită ca sindicatele să fie 

incluse în procesul de negociere, atât la nivel național, cât și la nivel european; 

recomandă călduros lansarea mult așteptatei negocieri a unui acord interinstituțional 

(AII) privind semestrul; 
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20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre și Băncii Centrale 

Europene. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Uniunea Europeană a trecut printr-o criză economică și monetară profundă începând din 2008. 

Zece ani mai târziu, în cadrul zonei euro încep să se facă simțite o îmbunătățire a performanțelor 

economice și o reluare a creșterii. 

 

Acești indicatori macroeconomici nu împiedică însă extinderea inegalităților în cadrul statelor 

membre, cu intensificarea fenomenului sărăciei persoanelor încadrate în muncă sau lipsa 

convergenței între statele membre din zona euro. 

 

Semestrul european 2018 trebuie să ofere posibilitatea desfășurării unei politici economice care 

să asigure creștere, investiții și ocuparea integrală a forței de muncă. Acesta trebuie să 

contribuie, de asemenea, pe deplin la transpunerea în practică a obiectivelor pe care și le-a 

stabilit Uniunea Europeană în cadrul Pilonului drepturilor sociale.  

 

Cadrul actual al guvernanței economice europene și-a demonstrat limitele. În lipsa unei 

schimbări de direcție a politicii fiscale din zona euro, speranța într-o creștere durabilă cu locuri 

de muncă de calitate va rămâne deșartă! Din acest motiv, raportorul pledează pentru o reformă 

a Pactului de stabilitate și de creștere, pentru instituirea unei capacități fiscale a zonei euro și 

pentru un plan de investiții publice ambițios.  

 

Planul Juncker a reprezentat, desigur, un prim pas important pentru sectorul privat, dar trebuie 

să fie însoțit de un plan de investiții pentru sectorul public. 

 

Infrastructurile publice de calitate constituie unul dintre atuurile competitivității noastre.  

 

Europa riscă însă să piardă acest atu din cauza lipsei actuale de investiții, care se traduce prin 

îmbătrânirea infrastructurilor, cu consecințe asupra congestionării traficului rutier, încetinirii 

traficului feroviar și incertitudinilor în ceea ce privește investițiile pe piața energetică. 

 

Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să desfășoare o politică de investiții durabile care să 

asigure tranziția ecologică necesară ce va permite Uniunii Europene să își atingă obiectivele pe 

care și le-a fixat. Semestrul european trebuie să integreze pe deplin această prioritate. 

 

Raportorul va apăra, de asemenea, alte priorități, ca de pildă: 

 o creștere a salariilor și protecția sistemelor sociale;  

 o armonizare a fiscalității europene și combaterea evaziunii fiscale, pentru instituirea 

unei justiții fiscale; 

 creșterea finanțării pentru cercetare și dezvoltare, în scopul îmbunătățirii productivității 

la nivel european. 

 


